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Actis
Investidor sustentável com infraestrutura líder no globo

São Paulo
Johannesburg

New York 

London

Nairobi
Lagos

Cairo New Delhi

Mexico City

Port Louis

Hong Kong
Mumbai

Cape Town

Shanghai
Seoul

Dubai

Singapore

Luxembourg

Mercados Alvo desde 1998

Escritórios da Actis

Países onde a Actis investe desde 1998

100%
Propriedade

compartilhada

18
Escritórios

130+
Profissionais de 

Investimento

US$24bn
Capital levantado

desde 2004

190+
Saídas de 

Investimentos

70+

Anos

Nota: Em setembro de 2021, salvo indicação em contrário. O capital levantado inclui a safra do Fundo 1, que compreende ativos financiados
pelo balanço do CDC e administrados pela Actis. O valor do capital levantado inclui o Energy Fund 1 e o Private Equity Fund 1, que
representam ativos que foram herdados durante a cisão do CDC em 2004. O capital levantado e o número de investimentos/saídas incluem
compromissos de capital e investimentos/saídas das antigas carteiras da Abraaj que a Actis adquiriu direitos de gestão de em 2019

295+
Investidas
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Características Lote 24 Lote 11 Lote 07

Data de aquisição Abril de 2022 Abril de 2022 Abril de 2022

Localição Espirito Santo Maranhão Maranhão

Descrição
LT 230 kV

SE 230/138-13,8 kV
2x LT 230 kV, 
SE 230/69 kV

2x LT 500 kV, 
2x SE 500/230/69 kV

Extensão das Linhas de Transmissão 113 km 203 km 121 km

Capacidade de Transformação nas 
Subestações

150 MVA 200 MVA 1,600 MVA

Início da Operação 12/2018 08/2020 04/2021

Final da Concessão 02/2047 08/2047 08/2047

RAP – Receita Anual Permanente 
(2022/2023)

27.5 MBRL 40.8 MBRL 89.6 MBRL
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ESG – Nossa Abordagem

Somos membros de muitos fóruns e órgãos líderes do setor

PRI Infrastructure Advisory Committee; G7 Impact Taskforce; ILPA Diversity in Action; AVCA 
Sustainability Committee

                       
                     

Investir em 
setores que 
valorizem a 

sustentabilidade

Criar líderes em 
sustentabilidade

                        
                     

Foco estratégico em 
setores de 

infraestrutura que 
forneçam soluções 
para os desafios da 

sustentabilidade

Incorporar a 
sustentabilidade 

em cada empresa 
do portfólio por 

meio de uma 
abordagem de 

gestão ativa
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Por que criamos líderes em sustentabilidade?

Gerenciar 
riscos e 

aproveitar as 
oportuni-

dades

Acessar
financiamento

para 
crescimento

Melhorar a 
marca e a 
reputação

Garantir uma 
licença social 
para operar

Atrair, motivar 
e reter os 
melhores 
talentos

Prêmio na 
saída

A integração de questões de Sustentabilidade em nosso processo de tomada de decisões de investimento e na gestão 
de nossos investimentos permite que a Actis e nossas empresas…

Empresa de 
maior 
qualidade = 
uma 
empresa 
mais valiosa
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O que os nossos advisors nos dizem?

• A sustentabilidade agrega valor ao aumentar o pool de compradores e promover maior 

concorrência no processo de venda dos ativos melhorando os retornos

• A visão dos bancos foi unânime de que “Não se pode colocar um número nisso” ou 

adicionar uma barra no equity

• Múltiplas referências ao ambiente de ESG da Actis agregando valor ao atrair mais 

compradores

• Uma reputação negativa ou questões ESG na empresa são destrutivas de valor

• Respostas comuns à nossa pergunta sobre a melhor forma de “Demonstrar liderança em 

sustentabilidade”:

• Reporting de sustentabilidade de alta qualidade e divulgações 
de ações baseadas em dados são realmente importantes

• Conquistas e prêmios são importantes

• Defina metas claras de sustentabilidade

• A ausência de pontos negativos no tema

Por que criamos líderes em sustentabilidade?
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Acesso a especialistas ESG de classe 
mundial

Relatórios de Sustentabilidade, 
Biodiversidade, Direitos Humanos, 

Integridade nos Negócios, Transição 
Energética, Contabilidade de Carbono, 

Segurança
Desafios Compartilhados

Lições compartilhadas por meio de 
comitês, reuniões off-sites, workshops 

e grupos de trabalho

Diretrizes da Actis
Forneça orientação prática e 

defina expectativas claras, por 
exemplo. Saúde e Segurança, 
Investimento na Comunidade, 

Inclusão e Diversidade

Presença de profissionais de alto nível da Actis
nos Comitês de Sustentabilidade das empresas

Promove a supervisão e orientação sobre 
estratégia e acompanhamento do progresso

Sessões frequentes de troca de 
conhecimento

Acelera o aprendizado e apoia a 
resolução de dificuldades, por 

exemplo: Covid-19, incidentes de 
saúde e segurança, envolvimento da 

comunidade, questões de direitos 
humanos

Iniciativas em toda a Actis
Programas de Mentoria para 
Talentos, Masterclasses de 

Diversidade para membros do 
Conselho, Finanças Sustentáveis, 

Actis Acts

Abordagem de parceria
O sucesso é enraizado na parceria com o 

C-Level das empresas.

A equipe de Sustentabilidade da Actis impulsiona a criação de valor não apenas em cada empresa 

individualmente, mas também por meio de várias iniciativas em todo o portfólio

Equipe de 
Sustentabilidade 

da Actis

Como criamos líderes em sustentabilidade ?
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Compromissos ACTIS – Nós sempre iremos…

✓ Criar um Comitê de Sustentabilidade perante o Conselho de Administração das empresas

✓ Nomear um Head de Sustentabilidade (ou garantir que recursos de sustentabilidade adequados estejam disponíveis)

✓ Implementar padrões internacionais independentemente da jurisdição

✓ Investir no desenvolvimento da comunidade

✓ Revisar anualmente no Conselho de Administração as ações de Inclusão e Diversidade

✓ Conduzir uma auditoria externa da eficácia das ações de sustentabilidade do conselho pelo menos uma vez

✓ Garantir que as plataformas estabeleçam controles de risco ABC

✓ Desenvolver diretrizes de compras responsáveis e estabelecer uma política em cada plataforma

Simples Reproduzível Sistemática

Como criamos líderes em sustentabilidade ?
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Desenvolvimento
& Aquisição

Construção

Operações

Apoiar o desenvolvimento da plataforma implementando as melhores 

práticas internacionais em DD de ESG

Alinhar os ativos com os melhores padrões internacionais de ESG

Incorporar a sustentabilidade por meio de uma abordagem de 

gerenciamento ativo para reduzir o risco dos ativos, formar líderes 

de sustentabilidade e agregar valores de sustentabilidade

Como AGREGAR valor ao longo do ciclo de desenvolvimento 
do negócio?
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Actis

Consistently ranked in top 100 power 
people report 

Awarded an A+ grade overall

IFC’s Operating 
Principles for Impact 
Management

Winner: Largest private markets 
impact manager

Winner: Real Asset category 
2019

Prêmios de Sustentabilidade
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